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Kilpailijoiden saapuminen halliin suoritetaan jäähallin pääovien kautta ala aulaan, jossa on 

ilmoittautumispiste. Pukukoppikäytävä rauhoitetaan valmentajille ja luistelijoille. Pienimmillä 

luistelijoilla saa olla 1 saattaja mukana pukukopissa. Yleisön toivotaan siirtyvän jäähallin 

juoksusuoralle (ylätasanteelle) ja katsomoon välittömästi halliin saapumisen jälkeen.  

Halliin saapuminen on sallittu vain terveenä (koskee niin kilpailijoita, tuomareita, 

valmentajia kuin yleisöäkin). Kilpailuun osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on 

kielletty. Jos osallistuja tietää olevan altistunut koronavirukselle tai perheessä on asetettu 

henkilöitä karanteeniin, älä tule paikalle. Kasvomaskin käyttöä suositellaan. 

Osallistumisen 

peruuttaminen 

• Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse 

osoitteeseen jtl.kisat@gmail.com 

• Saman päivän aikana peruutukset viipymättä tekstiviestillä tai 

WhatsApp viestillä kilpailun johtajalle numeroon 045 8525105 

(Hanna Saarinen) 

Saapuminen 

kilpailupaikalle 

• Kilpailijat 

• Valmentajat 

• Arvioijat / 

tuomarit 

• Kilpailija saa tulla hallille tuntia ennen oman 

kisan/lämmittelyryhmän alkua, saapuminen hallin pääovista ala-

aulan kautta. 

• Valmentaja saa tulla hallille tuntia ennen ensimmäisen luistelijansa 

kisaa/lämmittelyryhmää, saapuminen ala-aulan kautta. 

• Arvioija (tuomari) saa tulla hallille tuntia ennen ensimmäistä 

kilpailusarjaansa, saapuminen ala-aulan kautta. 

 

Infopiste 

Ilmoittautuminen 

• Jäähallin ala-aulassa. 

Kisatoimisto • Jäähallin juoksusuoralla ylätasanteella JTL:n toimistossa. 

Pukuhuone • Kilpailuissa on käytössä 5 pukuhuonetta (kopit 1,2,3,5 ja 6). 

Luistelijat pyritään sijoittamaan pukuhuoneisiin mahdollisimman 

väljästi.  

• Lisäksi valmentajille on yksi pukuhuone (koppi 4), joka toimii 

valmentajien taukotilana.  
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• Pojille on yksi pienempi pukuhuone (erotuomarin koppi). 

• Pukuhuoneissa pidetään turvavälit ja huolehditaan hyvästä 

käsihygieniasta. 

 

Lämmittelytilat • Sään suosiessa lämmittelyt suositellaan tehtävän ulkona. 

• Ylätasanteella sijaitseva juoksusuora on varattu lämmittelyä 

varten. Juoksusuoralla oltaessa huomioidaan turvavälit. 

Ruokailu • Tuomarit – tuomareiden kopissa tarjolla ruokaisa salaatti (pakatut 

yksittäisannokset) 

• Valmentajat  – valmentajat ruokailevat valmentajien taukotilassa 

(koppi 4), tarjolla keittolounas. 

• Kilpailijat – kilpailijoille ei ole järjestetty ruokailua. 

Hallipalvelut / 

kahvila 

• Jäähallin Haukkakahvio on avoinna lauantaina klo 9 eteenpäin 

• Jäähallin juoksusuoralla on JTL:n oma buffa, jossa tarjolla pientä 

suolaista ja makeaa syötävää sekä kahvia/teetä ja mehua. 

Musiikin toimitus • Musiikit on toimitettu etukäteen mp3-tiedostona 

• Kilpailijalla on oltava musiikki CD-levyllä mukana, ja varamusiikki 

annetaan luistelusuorituksen ajaksi omalle valmentajalle. 

Palkintojenjako • Palkintojenjako järjestetään heti tulosten vahvistamisen jälkeen 

jäähallin juoksusuoralla ylätasanteella.  

• Palkintojenjaot pyritään järjestämään jäädytystauoilla. 

• Kilpailusarjan kolme parasta palkitaan. Lisäksi jokaisessa sarjassa 

jaetaan erityismainintoja. 

• Sarjan tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla tulosten 

vahvistamisen jälkeen. 

• Huomioidaan turvavälit palkintojenjaossa. 

Yleisö / Saattaja • Yleisö saa olla paikalla kilpailussa.  

• Kasvomaskin käyttöä suositellaan. 

• Ainoastaan terveenä / oireettomana saa tulla paikalle. 

• Pukukoppi käytävä on rauhoitettu kilpailijoiden ja valmentajien 

käyttöön. Nuorimmilla luistelijoilla voi olla 1 saattaja mukana 

kopissa.  

• Hallissa tulee huolehtia riittävästä käsihygieniasta ja liikkuessa 

tulee huomioida turvavälit.  

• Yleisöä pyydetään poistumaan paikalta välittömästi oman luistelijan 

palkintojenjaon jälkeen. 

Luistelusuoritusten 

suoratoisto 

(striimaus) 

Luistelusuoritukset suora toistetaan Solidsport suoratoistopalvelun 

kautta: 

 

Järvenpään Taitoluistelijoiden Tähtisarjojen kutsukilpailut - 

Tähtisarjojen kutsukilpailu 12032022 (solidsport.com) 

 

Yhteistyöterveisin 

Järvenpään Taitoluistelijat 😊 

https://solidsport.com/taehtisarjojen-kutsukilpailu-12032022/watch/jaervenpaeaen-taitoluistelijoiden-taehtisarjojen-kutsukilpailut
https://solidsport.com/taehtisarjojen-kutsukilpailu-12032022/watch/jaervenpaeaen-taitoluistelijoiden-taehtisarjojen-kutsukilpailut

